ROBOT
MOBILNY
Z LAMPAMI
STERYLIZUJĄCYMI
UV-C

Nasza
wiedza, Wasze
bezpieczeństwo

Autonomiczny robot mobilny z lampami sterylizu-

Lampa z 16 promiennikami służy do sterylizacji po-

jącymi UV-C to natychmiastowa odpowiedź naszych

wierzchni i pomieszczeń za pomocą promieniowa-

inżynierów na rozszerzającą się pandemię korona-

nia ultrafioletowego (promienie UV typu C). Nasze

wirusa. System 16 lamp pozwala na kompleksową

rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pracowni-

dezynfekcję pomieszczeń z bakterii, wirusów oraz

kom i klientom, minimalizując ryzyko zakażenia.

innych szkodliwych drobnoustrojów.

Potwierdzona skuteczność – ponad 99% bakterii

W pełni autonomiczny pojazd jest całkowicie bez-

i wirusów zneutralizowanych podczas 10-minuto-

pieczny dla osób przebywających w jego pobliżu.

wej dezynfekcji.

Wyposażony jest w technologię skanowania pomieszczeń, tworzenia i konfiguracji map oraz system bezprzewodowego sterowania.

Instrukcja postępowania
podczas obsługi robota

Robot
UV-C

Skuteczna dezynfekcja
bez konieczności
dodatkowego
ładowania

ZASTOSOWANIE
•
•
•
•
•
•

• 500 m2 hali
produkcyjnej
• 10 pomieszczeń
o metrażu do 30 m2

obiekty przemysłowe
hale produkcyjne
centra logistyczne
hale magazynowe
szpitale
biura

GŁÓWNE CECHY ROBOTA
• skuteczność dezynfekcji –
ponad 99%
• bezpieczeństwo personelu
• bezprzewodowe sterowanie
• prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
• nielimitowana liczba map i obszarów
dezynfekcji
• do 4 godzin pracy bez ładowania
• automatyczne ładowanie
• oparty na sprawdzonym rozwiązaniu
technicznym
• zdalne uruchomienie i serwis u klienta

OBSZAR DZIAŁANIA WI-FI

• sterowanie procesem
dezynfekcji
• wymiana statusów

tablet

• sterowanie robotem
robot
UV-C

• tworzenie map
pomieszczeń
• konfiguracja

komputer
z oprogramowaniem
MobliePlanner

ControlTec dostarcza nowoczesne rozwiązania w branżach automatyki i elektryki.
Realizuje projekty w największych przedsiębiorstwach energetycznych i przemysłowych w Polsce oraz za granicą.
Zespół liczący ponad 150 osób tworzą inżyZESKANUJ KOD QR

nierowie: technolodzy, projektanci, auto-

i wejdź na nasz kanał YouTube.

matycy, robotycy oraz elektrycy. W trakcie
18 lat realizacji projektów zdobyli teore-

ControlTec Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
T: +48 71 798 49 05, F: +48 71 798 49 06
sekretariat@controltec.pl

tyczne i praktyczne umiejętności budowy
maszyn oraz stanowisk zrobotyzowanych.
Zdobyta wiedza to narzędzie do stawiania
czoła wyzwaniom i realizacji oczekiwań
klientów.

